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KOKERT Kőbányai Keľůiletgondnoksági és Telepiilfu ĺizemeltetési
Non-pľofĺt Kłizhasznr'ĺKft

KIEGESzirÓ MELLEKLET
a2a19. januáľ ĺ._decembeľ 3L. ĺdőszakľa
1.

A Társaság bemutatása

n rorrRr

Kóbányai Kertiletgondnoksági és Településuzemeltetési Non-profit KozhasznÚ Kft-t
Főváros X. KerÜlet KŐbányai Önkormányzata alapĺtotta, 2008,04, 1 7-én.

ATársaság

székhelye:
jegyzett tőkéie:
adószáma:

ATársaság

cégjegyzékszáma: 01-09-898803

ATáľsaság
ATársaság

A cégjegyzésrejogosult

a

Budapest

1107 Budapest, Basa u, 1, Hrsz,: 38315/83
64 000 000 Ft

adatai:

14324130-2-42

Szabó Lászli vezetó tisztségviselő (Ügyvezető)
(an.: Péli Erzsébet)

2193 Galgahéviz Dobi lstván utca 29
A Társaság kozhasznÚ szervezet, a kozhasznÚ fokozat megszerzésének dátuma: 2008.08.1'l. Megerősĺtésének
dátuma: 2014.07.14.

ATársaság tevékenységétaz alábbi, az Ötv, 13' $-ának (1) bekezdésében és a 23. $-ának (5) bekezdésében
nevesĺtett egyes onkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi:

.

településuzemeltetés 1Ötv. ĺa. $ (1) bekezdés 2. és 23. s (5) bekezdés '1, pontja],

a

intézményizoldterÜletek fenntartása 1Ötv' ĺo' $-ának (3) bekezdése, 13, $ (1) bekezdése 6. és 8,
pontja és 23, s (5) bekezdése 10-11, pontja]'

a

kornyezet-egészségÜgy 1Ötv.

ĺs, $

a

helyi kornyezetvédelem 1Ötv,

ĺs. $_ának

o

helyi foglalkoztatás [Ötv' 13. s (1) bekezdése 12. pontja] és a területén hajléktalanná vált személyek
ellátásának és rehabilitáciojának, valamint a hajléktalanná válás megelózésének biztosĺtása [otv.
'l3'
$-ának (1)bekezdése 10, pontja és23' $-ának (5)bekezdése 12, pontja],

a

kozremĹ]kodés a helyi közbiztonság
ának (5) bekezdése 18, pontja]'

(1) bekezdése 5, pontja]'
(1) bekezdése '11, pontja],

biztosĺtásában 1Ötv, ĺs, $ (1) bekezdése 17, pontja és 23'

$_

KOKERT Kőbányai Keľületgondnoksági

|{on-pľoÍit Közhasznú

és Településüzemeltetési

Kft

KIEGÉSzÍroMELLEKLET
a 2a|9. januáľ l-decembeľ 31. ĺdőszakľa

2.

Számvitellpolitika

A Társaság konyveit és nyilvántartását a 2000, évi C' számviteli torvény szerint vezeti'
A Társaság a fentebb hivatkozott kormányrendelet 'l9,$-a értelmében könyvvizsgálatra kotelezett,

ATársaság

könyvvizsgálója:

TRlÁSZ AUDlT Konyvvizsgáló, Számviteli ésAdÓtanácsadi Kft.
Cégjegyzékszám: 01 -09-685625

Kamarai nyilvántartási szám: 001671
Vá|lalási dĺja: 2160 eFt'

A konyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerusĺtett éves beszámolót készĺt.Az társaság tjzleti éve
20

1

9, 0 1 . 0'1 -t ol

2019.12.31-i g tartott,

A mérlegkészĺtésidőpontja 2020.02.28'

ATársaság a Számviteli Törvény 1, számÚ melléklete szerinti mérlegsémák kozulaz "A'változatÚ mérleget, a
Sztv. 2. számÚ melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közul az "A' változatú eredménv kimutatást állĺtja

ossze, az előĺrt részletezés szerint,
A konywiteli szolgáltatás körébe tartozÓ feladatok irányĺtásáért, vezetéséértfelelős:

ADVERT Ügyviteli Szolgáltato és Kereskedelmi Kft'
Cégjegyzékszám: 01-09-2ô5602
Kovács Gyöngyvér, Mérlegképes könyvelő
PénzÜgyminisztériumi regisztrációs száma:

17

4119

lmmaterĺális iavak

A Társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékűjogok és a szellemi
termékek használati idejét 6 évben határozta meg, az értékcsökkenési leĺrást negyedévente számolja el,
Tárqvi eszközök
A vásárolt tárgyi eszkozoket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván,
tv. 47.$ (3) szerint a bekerulési értékneknem része a levonhati előzetesen felszámĺtott álta|ános
forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adiról sziló tv. Szerint ellenértékarányában megosztott előzetesen
felszámĺtott álta|ános forgalmi adó le nem vonhatÓ hányada,

A Számviteli

az ingatlanokhoz kapcsolÓdó vagyoni értékűjogoknál (kivéve a vagyonkezelésbe vett
ingatlanok), mŰszaki berendezéseknél, gépeknél,az egyéb berendezéseknél,íelszereléseknél
maradványértékkel nem számol' mivel a rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álli információk

Az

ingatlanoknál,

alapján a hasznos élettartam végénvárható maradványértéket nem minŐsĺtijelentősnek'

2

KOKERT

Kő bányaĺ Keľĺiletgondno ksági és Telepĺilésüzemeltetésĺ

Non_pľoÍit KłizhasznúKft

KIEGÉszruo MELLEKLET
a2019. januáľ l_decembeľ 31. ĺdőszakľa
A hasznos élettartam az ingatlanoknál 50 év, közterületre telepĺtett illemhelyeknél 10 év, a számĺtástechnikai
eszkozöknél 3 év, a jármťiveknél 5 év, a mŰszaki berendezéseknél,gépeknélaz egyéb berendezéseknél,
felszereléseknél 7 év.
A Társaság a terv szerinti értékcsokkenésta hasznos élettartam alatt lineárisan havonta számolja el, Az 100 ezer
foľint egyedi bekerÜlési értékalatti tárgyi eszkozok használatbavételkor egy összegben értékcsokkenési
leĺráskéntkertilnek elszámolásra'

Készletek
A KOKERT Kőbányai Non-profit KozhasznÚ Kft vásárolt kiszletekkel rendelkezik,;

A vásárolt készletek vásárláskor beszerzési értéken kerülnek anyagköltségbe. Évvégénleltár alapján kerül a
készlet elszámolásra'
A készletek 2019. december 31-i Íoľdulinapi mennyiségi íelvétele a leltározási utasitás szerint megtortént.
Értékpapĺrok

ATársaság értékpapĺrokkalnem rendelkezik,
Pénzeszközök
A Társaság a pénzeszkozoket névleges értékÜkon mutatja ki mérlegében.
Saiát tőke
A jegyzett tőke: az AlapĺtÓĺ okiratban jÓváhagyott összeg.

Az

eredménytartalék:a 413-as főkönyvi

számlákon évenkénti bontásban nyilvántartott eredménytartalék

osszesĺtett összege.
Céltaĺtalékok
2019' évben céltartalékképzés nem történt.
Követe

lé se

k és kote l ezettsé qek

ATársaság a koveteléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében'
Aktĺv és nasszív

elhatárolások

A Társaság az idobeli elhatárolás és az osszemérhetóség elvének megfelelően az aktĺv és passzĺv idóbeli

elhatárolások megképzésével gondoskodik arról' hogy a bevételei és költségei a megfelelő idószakra legyenek
kimutatva,

-)

KOKERT Kőbányai Keľütetgondnokságĺ és Telepĺilésüzemeltetési
Non-pľofit KłizhasznúKft

KIEGESzÍrÓ MELLEKLET
a2019. januáľ l-decembeľ 3ĺ.. ĺdőszakľa

3.

he lvzete

A Társasáo valós vadvonr._ oenzuou. es

A vagyoni-, pénzügyi- és jovedelmĺ helyzet vizsgálatánál bázis évkénta2018 évet vesszük figyelembe
3.1 A vagyoni helyzet vizsgálata

2019

2018
Tőkeerősség
Saiát tóke
ĺuerlegToosszeg

-

3.2

367 323

llrlj

=

52t 571

388 816
70,4o/o

=

525 466

74,0o/o

A pénzügyi helyzet vlzsgálata

2019

2018
Készp énz l i kvi ditási

m

utati

Pénzeszközok

414 631

Rovid.lei.kot.

53 806

Forgóeszkozök

432 173

Rövid lej. köt.

53 806

278209

7,71

_

4,32

-

4,61

64 355

296 440

T4s55

8,03

3.3'A jtivedelmi helyzet vizsgálata

2018

I

I

E szköza rá

n yos

á ľb

evétel

2019

I

i

I

{

!
I

I

l

Éńékesítés
nettó árbevétele

Összes

4

eszkoz

100

40 354
521 571

:

7,74 o/o

17 621

525 466

3 35o/o

KOKERT

Kő bányai Keľůiletgondnokságĺ és Telepůĺlésĺizemeltetési

Non_pľoÍit Kiizhasznrĺ Kft

KIEGESZÍTO MELLEKLET
a2019. januáľ l_decembeľ 31. időszakľa

4.

Méľleghezkapcsolódó klegészítések

4.ĺ. EszkČizök
4. 1. 1.

BefeKetett eszköziik

Tárgyi eszközok és immateriális javak

A

Kft beruházásai 2010 évben a jegyzett tőke ill. a kamatbevételek terhére,

a

2009,2011,2012, 2013,

zaA,

2015 ,2016, 2017 és 20'18 évi beruházások a kapott támogatások terhére történtek, Ezéľtezen évi
beruházásoknak megfelelő összeget a kapott támogatásokból elhatároltunk' A 2019' évi beruházások az

eredménytartalék terhére tortént,

Ev

Jegyzett tóke
befizetés

Kamatbevétel

Beruházás
jegyzett tŐkéből

Beruházás
támogatásból

és
kamatbevételból
2008
előtársaság
2008

2019 évi
nettó értéka
saját forrású
beruházásból

2019 évinettÓ
értéka
támogatott
beruházásokbÓ|

50 000 000

21 659

11473201

0

4 000 000

70753

11495274

0

I

2009

2842660

2010

6 052173

2011

I 730 988

38 033 895

2 498700

2012

12391461

22952642

n

2013

7 153 568

10 289 253

205 484

2014

3 939 999

32 458842

7 529832

2015

3 129 398

23 666 443

900 357

2016

1 409 152

23364 449

24 108 162

2017

348 619

28 530 005

15 667 300

2018

2250930

20 282952

14 474 476

2019

U

Osszesen

5

64 000 000

48 34't 360

13 495 101

2 065 040

43 905 381

300 000

0

159 598 117

67 173 856

213 473 582

161 663 157

65 384 311

KOKERT

Kő bányai Keľĺiletgo ndnokságĺ és Településiizemeltetésĺ

Non-pľoÍit Kiizhasznú Kft

KIEGESzÍrÓ MELLÉKLET
a20t9. januáľ l-decembeľ 31. ĺdőszakľa
2019 évi beruházások:

Beszerzési érték

Meqnevezés

65 000 Ft

FelÚiitott egyaitós lemezszekrény

Renault master duplakabinos darus teherautó RJJ-445
Seaqate skvhawk 3tb 3,5 kÜlső winchester 2db

7 640276Ft
69 454 Fr

Dell power edge t30 mini tower server

191 800 Fr

Dell broadcom 5720 dual portl gigabit server adapter

195 764 Fr

Hp compaq használt számitioép
Krpan cv-22e 400v pro hosszabĺtó és seoédemelő asztallal rÖnkhasĺtigép

49 000 Fr
1 032

338 Fr

ĺróasztal

31218tr

Konténer

24 919 Ft

Foroiszék

39 091 Fr

Lo monitor 24mk430h b

58 431 Ft

Samsuno oalaxv a20e dual black 2 db
Samsuno qalaxv a10 dualsim black

86 598 Fr

37 000 Ft

Kubota f3890 ipari fŰnyĺrótraktor,fülkével klĺmával

13 129 788 Fr
37 622Ft

Samsuno oalaxv a10 dualsim blue
Caravaooi cipo 15 áqaprĺtóoéputánfutó aluázra szerelve

7 610 000 Ft

a10 dualsim black

37 787 Ft

Samsuno oalaxv a10 dual sim 3 db

111 000 Ft

Dell optilex 3060mt4 számĺtóoép monitor szoftver 2 db

535 200 Ft

Samsuno oalaxv a'l0 dual sim black 4 db

148 620 Ft

Metabo kompresszor mega 350 -150 d 2,2kw

250 756 Ft

8o86 fÚvÓoép 3 db

254 883 Fr

Apole 10,5 ipad air 3 cellular 2560b space orev 2 db

462 836 Ft

Mikrohullámű sÜtó

23 931 Ft

Trekkino star noi kerékpár

74 801 Ft

Elektromos kisteherauti rpz-186 ooupil q4l

nlks

Mercedes benz seprűgép atego ron-799
Hidraulikus raklapemeló béka 2 db

15 845 975 Ft

50 543 742 Ft
188 960 Ft

lkea asztal

16 791 Fr

lkea asztal fiÓkos 2 db

71 374Fr

Szánkitalpas szék 7 db

66 087 Fr
31 455 Fr

Vendéo szék 5 db
Főnoki szék 5 db

'1

18 070 Ft
41 653 Fr

22 435Ft

Electrolux mikróhullámÚ sŰtő
lveco

4Db

42173 680 Fr

a10 dualsim black
Dell 3060 mt számi

ko

uráció monitor szoftver

Durso 480s ráaktiválás

Osszesen

6

244 500 Fr
2 016 000 Fr

Riasztorendszer uze
Tömorĺtő konténer ki

34 394 Fr

tési munkái

23 396

7

41 Fr

1 1B444BFÍ
168 194 418 Ft

KOKERT

Kő bányai Keľĺĺletgondno ksági és Településůizemeltetésĺ

Non_pľofit Kiizhasznú Kft

KIEGESzÍro MELLEKLET
a2aI9. januáľ l_decembeľ 3ĺ.. időszakľa
Tárgyi eszközok bruttó értékénekváltozása Ft-ban

Szellemi

Mozgások

termékek

Nyitó érték

Egyéb gépek,
gépek,
berendezések,
berendezések,
jármíivek

beruházás

jármíivek

831 640

39 127 515

199 446 136

13 833 557

0

U

163 251 587

4 942 831

Novekedés
beruházásból
(Aktiválás'
ráaktiválás)

Beruházások

MíÍszaki

ldegen
ing.végzett

ImmaterÍális

és

javak ésTárgyi

adott előtegek

ősszesen

beruházásra

eszköziik

1 300 000

254 798 878

168 191 118

Egyéb novekedés

o

Csokkenés

612 500

seleitezés miatt
Csökkenés térités
nélkü|i átadás miatt

o

Csökkenés

6 810 835

értékesítésmiatt
Egyéb csokkenés
átvezetés miatt

Tárgyi eszközök

7 068 035

39 427 545

355 234 388

18 519 188

1 300 000

415 312 761

értékcsokkenésénekváltozása Ft_ban,

Mozgások

Nvitó étték
Ecs. növekedés
Eqvéb növekedés
Csökkenés
seleitezés miatt
Csökk. térĺtésnélküli
átadás miatt
Csokkenés
értékesĺtés
miatt
Egyéb csökkenés
átvezetés miatt
Záró éfték

7

257 200

o

$1644

Záró érték

612 500

Szellemi
termékek

ffi16/n

Míiszaki
lmmeteriális
Egyéb gépek, Beruházások
gépek,
javak és tárgyi
Végzett
berendezések, és beruházásra
beruházásberendezések,
eszkäziik
járművek
adott előlegek
Vagyonkezeĺés
ősszesen
iármíivek
Idegen ing.

12 590 097

3942755

142961 114
21 790 210

I 317 210

3182802

0

612 500

165 730 061
28 915 767
o

612 500
0

6 810 835

7 068 035

257 200

a
E31 640

16 532 852

1tĺ 3zĺ cög

1z z

ĺz ö1z

o

1E6 965 293

KOKERT Kőbányaĺ Keľĺiletgondnoksági

és Települesüzemeltetési

Non_pľoÍit KłizhasznrĺKft

KIEGESZITő MELLEKLET
a 2019. januáľ l_decembeľ 31. időszakra
4.í.2.Forgóeszközök
Készletek

Évkozben,

vásárláskor anyagkÖltséget konyvelünk'

nyilvántartásba.

a

készleteket az

év végi leltár alapján

Évvégi készletek értéke:13275 397 Ft,

adatok Ft-ban

Kovetelések

Vevő követelések

21 935

Szállítói tÚlfizetés

425764

Fizetési eIőlegek

448280

Adott kaució

491 020

Adott óvadék

650 790

Munkaügyi közp. igényelt támogatás

308 307

0EP táppénz követelés

976 015

632732

Afa átvezetésiszámla

1

Osszesen

4 954 843

adatok Ftban

Pénzeszkozok

285 115

Pénztár

Elszámolási számla

269 640 986

Elszámolási számla-közfoglal koztatottak
oTP kártyaszámla

638 473

278209285

0sszesen:

4'

1'3'Aktjv időbeli

7 644711

el

határolások

adatok Ftban
2020 evi biztosĺtások

511 467
52 603

Egyéb számitástechnikai szolg
2020 évi BKK éves bérlet

'l

Osszesen

678 670

I

14 600

vesszük

KOKERT Kőbányai Keľĺiletgondnoksági

és Településüzemeltetésĺ

Non-pľofit Kiizhasznú Kft

KIEGÉSzĹľÓ MELLEKLET
a 2019. januáľ ĺ"_decembeľ 31. időszakra
4.2. Források
4.2.1.Saját tőke

adatok eFtban

Jegyzett tőke

64.000

Tőketartalék
Eredménytartalék

303 323

Lekötott tartalék

Ertékelésitartalék
AdÓzott eredmény

21 493

0sszesen

388 816

4.2.2.céltartalék

ATársaság a2019 évi beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett,

4.2.3. Kötelezettsége k

Hátrasorolt kotelezettségek nincsenek.

HosszÚ lejáratÚ kotelezettségek: nincsenek,
Rovid lejáratÚ kotelezettségek:
Szépkártya feltöltés kot'
Belfoldi szállĺtók

Személyi jovedelemadó

adatok Ftban
180 000

28662297
3 909 000

Cégautó adó

1

Fizetendő AFA

321 000

Jovedelem elszámolási számla
Fel nem vett illetmény

84 800

19 875 463

323 398

Nyugdĺjbiztosĺtási járulék

2 338 000

Egészségbiztositási járulék

1 944 000

Szociális hj. adi

3 493 000

Letĺ|tások

9

421 030

KOKERT Kőbányai Keľĺiletgondnokságĺ és Telepĺilesüzemeltetési
Non_proÍit Kiizhasznú Kft

KIEGÉSzÍroMELLEKLET
a201-9.
Rehabilitáciis

januáľ l-decembeľ 31. időszakľa
521 000

hj

2 400

Tagdĺjak befiz' szla.

2

Park Komplex óvadék
Osszesen:

179 855

64 355 243

4.2.4.Passzĺv időbeli elhatárolások
Költségek, ráfordĺtások passzĺv időbeli elhatárolása
adatok Ft-ban
5 230 208

lllegális hull' száll

Vĺzdĺj,csatornadĺj

73 102

Hulladékkezelés

2647
178582

Energia' gáz

65 384 311

Halasztott bevételek-beruházás miatt

1426028

Elektromos autóra kapott támogatás elhat.

72294878

0sszesen

5..

Ered ménvkimutatáshoz kapcso!ódó

5, 1,

kieqészítések
adatok FĹban

KozhasznÚ tevékenységból száľmazÓ bevétel

Kiszámlázott bevételek
Tárgyi eszköz éľtékesĺtés

17 620977
1 205

000

Kapott kártérĺtés,támogatás

354 073

oEP koltségtérités

118 902

Reg. MunkaÜgyi Kozp'łol kapott támogatás
Önkormányzattól kapott támogatás
Halasztott bevétel
Kerekĺtések
Kapott kamatok

Osszesen

10

I

545 014

895 506 130
20 319 466
1

538
430

943 671 530

KOKERT Kőbányai Keľiiletgondnoksági

és Településĺĺzemeltetési

Non_pľofit Kiizhasznú Kft

KIEGÉSZITŐ MELLEKLET
a 2019. januáľ l_decembeľ 3ĺ.. időszakra
S'2'AnyagjellegĹi ráfordĺtások

(osszesen)

adatok Ft-ban
29 673946

Anyagköltségek
Munka és védőruha

5 064 745

Uzemanyag koltség

10 079 014

Nyomtatvány, irodaszer

408 768

Gázfelhasználás

3 044 198

Vĺzfelhasználás

4 950 059

Villamos energia

4214930

Anyagköltségek összesen:

57 435 660

I 538 460

Zoldhulladék szállĺtás
l

llegális hulladék szállĺtás

23 0'ĺ9 698

Gépszállĺtás

230 000

Bérleti dijak

6 154 826

Karbantartási koltségek

31 493668

Hirdetés, reklám

1

0ktatás, továbbképzés

3 049 000

Ugyvédi és gazd. Tanácsadás

6 647 000

Posta, távközlés

1

Konyvvizsgálat

2 160 000

Könyvviteli

szolg

712 460

932652

5 150 000

KÜlönféle egyéb ktsg

140 016 260

génybe vett szol gáltatások

230 104024

l

Hatisági szolg' dĺj, illeték

1279290

Pénzugyi befektetési szolg

3 726 550

Biztosĺtási dĺjak

6 050 540

Egyéb szolgáltatás

1'ĺ 056 380

Közvetĺtett szol gáltatások

13 465 309

Anyagjellegtĺ ráfordítás összesen

il

:

312 061 373

KOKERT Kőbányaĺ Keľületgondnoksági

és Települesĺizemeltetésĺ

Non-pľofit KłizhasznúKft

KIEGESziro MELLÉKLET
a2019. januáľ ĺ._decembeľ 31. ĺdőszakľa
S,3'SzemélyijellegĹl

ráfordĺtások

adatok FĹban

Bérkoltség

394237 572

Bér összesen:

394237 572

Szép kártya

2216 463

Munkába járással kapcsolatos költségek

1 026

705

842 104

Beiskolázási utalvány
Munkáltatit terheló táppénz

3122571

Reprezentácii

1 740 691

Munkáltatót terheló SZJA

1

013648

Segélykeret

150 000

Egyéb személyi jell' kifizetés

479731

Személyi jel legű kifizetések:

í0 591 9í3

Szociális hozzájárulási adó

55 450 923

RehabilitáciÓs hj'

Bérjárulékok:
Személyi jellegű kifizetések összesen

784 000

'1

57 234923
462 064 408

adatok Ft-ban

5.4' Ertékcsökkenési leĺ rás

Terv szerinti értékcsokkenés
100 eFt alatti eszkozok egyosszegű értékcsokkenése

Értékcstikkenési leírás összesen

27 175193
1740 574
28

9í5 767

5'5' Egyéb ráÍordĺtások
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések

Bĺrságok, késedelmi kamatok
Adott támogatás

12

adatok Ft-ban

174613
21 779
100 000

KOKERT Kőbányaĺ Keľületgondnokságĺ és Településüzemeltetési
Non_pľoÍit Kiizhasznú Kft

KIEGESzirÓ MELLEKLET
a 20|9. januáľ l-decembeľ 31. ĺdőszakľa
Visszatartott ÁFA

117 970 639

Cégautó adó

739 200

Behajthat. köv leĺrt összege

102 486

Kerekĺtések

Egyéb ráfordÍtás összesen

4752
119 1í3 469

:

5.6,Pénztjgyi mĹiveletek bevételei: 430 Ft'
5. 7'

PénzÜgyi műveletek ráfordĺ tásai : 23

6. Munkavállalókkal

97 1 FI

információk

Átĺagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2019_ben

ldőszak

Atlagos

statisztikai
létszám (fo/év)

Bruttó

bér és

rendszeres

juttatas (Ft)

egyéb

Januar

127

23 558 964

február

123

26 494670

marous

120

24858375

április

1

21

25 889 749

május

122

27 849 219

jÚnius

124

50 804 268

jÚlius

123

27 422837

augusztus

121

26701 285

szeptember

119

27 130 063

oktÓber

121

35 684 697

november

120

70 815772

december

119

27 027 673

Osszesen

121

394237 572

l3

KOKERT Kőbányaĺ Keľĺĺletgondnokságĺés Településüzemeltetési
Non_pľoÍit Ktizhasznú Kft
KIEGESZITő MELLEKLET
a 20t9. januáľ ĺ._decembeľ 31. ĺdőszakľa
Foglalkoztatási forma:

SzellemiÍoglalkozásÚ:
- Fizikai foolalkozásÚ:
-

Összesen:

24fő
97 fo

121fő

- Teljes munkaidőben foglalkoztatott:

85 fő

- Részmunkaidős:

36 fő

Összesen

121Ío

A FelÜgyelő Bizottság tiszteletdĺja 2019 január 1-december 31' kozotti időszakban.

:
Járulékai:

Tagok tiszteletdĺja

Összesen:

2 040 000 Ft

377 400Ft

2417 400Fr

Az ügyvezető részérekifizetett juttatások:
201 9, 01. 01 .-201 9, I 2,31

Jogcĺm
Munkabér

0sszeg
6 000 000

Jutalom

tl

Életbiztosĺtás

0

Szép kártya
Munkabér járulékai

't80 000
1 110 000

Ruhapénz

427 926

Osszesen

7 717 926

A vezető tisztségviselő, ÍelÜgyelő bizottsági tagoknak folyósĺtott elóleg, kolcsön, nevukben vállalt garancia a
KOKERT Kft-ben nem volt,

t4

KOKERT

Kő bányai Keľiiletgo nd no ksági és Telepĺilésüzemeltetésĺ

Non_pľoÍit Kiizhasznt'i

Kft

KIEGESziľÓ MELLÉKLET
a 2019. januáľ l_decembeľ 3ĺ.. ĺdőszakľa
7'Eqvéb kieoészĺtések
Előző évek módosĺtása
A Kft. 2019 évi beszámolijának készĺtésekornem kerÜlt azeloző évet érintŐ jelentós összegŰ hiba Íeltárása'

Sajátos tételbesorolások

A

mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely tobb sorban

is

elhelyezheto lenne,

és sajátos besorolása

bemutatást kĺvánna'

osszehasonlíthatóság
Össze nem hasonlĺtható adatok. A KÓKERT Kőbányai Non-profit Kozhasznú Kft mérlegébenaz adatok - a
jogszabályiváltozások miatti átrendezéseken tÚl- összehasonlĺthatÓk azelőző üzletiév megfeleló adatával.
Értckelcsi elvek változása

Az előzo Üzleti év mérlegkészitésénélalkalmazott értékelésielvek - a jogszabályi elŐĺrások változásain
változtak.

tÚl

-

nem

A mérleg tagolása
Ü1

totelex a mérlegben: A tárgyévi beszámoliban az elóĺrt sémán tÚl Új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben: A mérleg tételei továbbtagolásának lehetóségével a KOKERT Kőbányai
Non-proÍit KozhasznÚ Kft a tárgyidőszakban nem élt,

Éĺckelcsikülönbtizetek
Devĺzás tételek fordulÓnapi átértékelése

A KOKERT Kőbányai

Non-profit KözhasznÚ

Kft mérlegében valuta-, devizakészlet, kÜlföldi pénzértékreszÓlÓ

pénzÜgyi eszköz, - követelés, - értékpapĺr,illetve - kötelezettség nincs,

Mérlegen kĺvüli tételek
Nyitott határidős, opciÓs és swap Ügyletek: A gazdálkodónak a mérlegben nem látszÓ, a mérleg fordulónapjáig le
nem zárt ugyletek miattifÜggó, vagy biztos (övőbeni) kotelezettsége nincs.

Nem látszi jovőbeni fizetési kötelezettségek: olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzÜgyi kötelezettség, amely
bĺr' a fordulinapon nem volt,

a pénzügyi helyzet értékeléseszempontjábóljelentóséggel

0t évnélhosszabb lejáratÚ kötelezettségek
A mérlegben olyan kotelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Kötelezettsége k átsorol ása

A tárgyévben a hosszÚ lejáratÚ kotelezettségeknek a fordulonapot követo egy éven belrjl esedékes torlesztése
átsorolására nem kerÜlt sor.

Biztosított kötel ezettsége k

A

mérlegben kimutatott tárgyévi kotelezettségek közott zálogjoggal Vagy hasonlo jogokkal biztosĺtott

kotelezettség nem szerepel,

l5

KOKERT Kőbányai Keľůiletgondnokságĺ és Telepůilésüzemeltetési
Non-pľoÍit KłizhasznrĺKft
KIEGESZÍTO MELLEKLET
a 2019. januáľ ĺ.-decembeľ 3ĺ.. időszakľa
Kapottnál

n a

gyobb össze

g be

n vi sszafi zetend ő kötel ezettsé g e k

A tárgyévi kotelezettségek kozött olyan kotvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség
nincs, ahol a visszafizetendő osszeg nagyobb a kapott osszegnél'

Ktirnyezetvédelem
Veszélyes hu adékok, környezetre káros anyagok
l l

A tevékenységjellegébol adÓdÓan a gazdálkodó nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység
során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészók.
KözvetlenÜl kornyezetvédelemme| kapcsolatosan sem
kerÜlt elszámolásra.

az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség

nem

A kornyezetvédelmi kötelezettségek, a kornyezet védelmétszolgáló jövőbeni koltségek fedezetére sem az elóző
Üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzésnem tortént,

Nem látszó kornyezetvédelmi kotelezettségek: A kÖtelezettségek kozött
helyreállĺtási kotelezettség a fordulÓnapon nem állt fenn.

ki nem mutatott kornyezetvédelmi,

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előĺrásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesĺtéseelegendő a megbizható és

valis osszképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

Budapest, 2020' március 25

ló

rŐrEnľ

Kő

b

ányai Keľületgondno ksá gi és Településüzem eltetési Non_
pľoÍitKtizhasznú Kft
1107 BUDAPEST BASAU. 1

KoZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
20L9. január l-december 31. időszakĺa

1. A szervezet azonosító adatai
Név: Kőkeń Kőbányai Kerületgondnoksági és TelepÜlésüzemeltetési Non-profit Közhasznú
Kft.

Székhely: 1107 Budapest, Basa utca 1. Hrsz:38315183
Cégjegyzékszáma: 01 -09_898803
Ad ószám

a

:

1

4324130-2-42

Képviselő neve: Szabó László

2.Tárgyévben végzett alapcéI szerinti

bemutatása

és közhasznú

tevékenységek

ATársaság tevékenységétazalábbi, az otv' 13. $-ának (1) bekezdésébenés a 23. $-ának
(5) bekezdésében nevesített egyes onkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi:

o
o
a
a
a

o

TelepulésÜzemeltetés [Ötv. ĺg. $ (1) bekezdés 2. és23. $ (5) bekezdés 1. pontja],
intézményi zöldteruletek fenntartása [Ötv. 10. $-ának (3) bekezdése, 13. $ (1)
bekezdése 6. és 8. pontja és 23' $ (5) bekezdése 10-11. pontja],
kornyezet-egészségugy [Ötv. 13. s (1) bekezdése 5. pontja],
helyi kornyezetvédelem [Ötv. 13. $-ának (1) bekezdése 11. pontja],
helyi foglalkoztatás [Ötv. 13.
(1) bekezdése 12. pontja] és a területén
hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosĺtása [Ötv. ĺg. $-ának (1) bekezdése
10. pontja és 23. $-ának (5) bekezdése 12. pontja],
kozreműködés a helyi közbiztonság biztosításában [otv. 13' s (1) bekezdése 17.
pontja és 23' $-ának (5) bekezdése 18. pontja].

s

A Társaság az önkormányzati feladatok el|átása érdekében Üzleti tervet készített, amelyet a
Budapest Főváros X. kerÜlet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testulete hagyott jóvá'
A Társaság a feladatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően, így
külonosen a 2011' évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a kozhasznÚ jogállásrÓl,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, valamint a 2000. évi C. törvény
(a számvitelről) előírásai szerint látja el.
A Közhasznú tevékenység ellátásáért kapott támogatás és a folyamatos mĹjködést biztosíti
költségekre nyújtott támogatások: a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az
onkormányzatáltal nyújtott támogatás 895 506 130 Ft.
A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait az alábbi feladatok ellátására
használta fel:
1
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A telepÜlésüzemeltetés területén [Mötv. 13. s (1) bekezdés 2. és 23. $ (5) bekezdés
(1) pontja alapján]:

A helyi közterÜletek fenntartásában:

.
.
.
o
.
.
.
.
o
o
o
.
.
o
.

önkorm

ányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű

mentesítése,kaszálása, zöldfelület karbantartása,
magassági gallyazás,
kerületi nyárfák rendezése,
kozutak űrszelvény biztosítása'
virágkosarakkihelyezése,
növényvédelem,
jégmentesítés,
játszóterekgondozása,
játszószerek karbantartása, szabványosítása,
parki berendezési táľgyak karbantartása,
parki öntözővízhálőzatÜzemeltetése,
Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása,
Bányató szökőkút uzemeltetése,
e$ýnýári virágok kiultetése,
kiszáradt fák kivágása;

és gyom-

Az intézményi zöldterületek fenntartásában [Mötv. 10 s (3) bekezdése' 13. $

(1)

bekezdés 6. és 8. pontja és 23. S (5) bekezdés 10-'l'|. pontja alapján]:
lntézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata,
javítása,
gallyazása,
csonkolása, kivágása,
fák
síkosság mentesító anyag biztosítása,
szállítás;

.
.
o
o

A környezet_egészségügy terÜletén [Mötv. 13. s (1) bekezdés 5. pontja alapján]
önkorm ányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása,
illegális szemét elszállítása,
kutyaürülék gyűjtők és kutyafuttatók uzemeltetése;
köztéri illemhely Üzemeltetése

.
.
.
o

A kornyezetvédelem teruletén [Motv. 13. s (1) bekezdése 't1. pontja alapján]

o
o
o
o

2

lakosságikeruletszépítés(akciÓk)
avál$ýűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére
közteruletek szépítésea lakosság bevonásával
lakossági komposztáláselősegítése

KOKERT Kőbányai Keľületgondnoksági

és Településüzemeltetési Non_

pľoÍitKözhasznú Kft
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A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. s (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a terÜletén
hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása területén [Mötv. 13. s (1) bekezdés
10. pontja és 23. $ (5) bekezdés 12' pontja alapján]:

.
.
.

Közfoglalkoztatás,
Közérdekűmunkavégzés,
Hajléktalanok foglalkoztatása;

A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a
társasági időszakban a kovetkezőképpen alakult:
Kapott műkodési támogatás összege havonta: adatok Ft-ban

HONAP
JANUAR
FEBRUAR
MARCI US
APRILIS
MAJUS
JUNIUS
JULIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER

UTALT OSSZEG
64258 572
60 258 572
98 369 100
72962 084

72962084
72962084

72 962 084

72962084
72962084

'ĺ9 961 'ĺ30

72962084
72962484
72962484
895 506 í30

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

osszEsEN

3.

Közh aszn ú tevékenységekbemutatása (tevékenységenként}

3.1' Közhasznú tevékenység megnevezése és hozzá kapcsolódó kozfeladat, jogszabályhely
A településuzemeltetés terÜletén [Mötv. 13' s (1) bekezdés 2. és 23' $ (5) bekezdés
(1) pontja alapján]:
A helyi kozterületek fenntartásában:
Önkorm ányzati kozterületek, parkok, játsziterek parlagfű
mentesítése, kaszálása, zöldfelületi karbantartása,
magassági gallyazás,
keruleti nyárfák rendezése,
közutak Ĺĺrszelvénybiztosítása,
virágkosarakkihelyezése,

.
.
o
.
.

a

-t

és gyom-
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o
.
o
.
o
o
.
.
.
.

novénYvédelem,
jégmentesítés,
játszóterekgondozása,
játszószerek karbantartása, szabványosítása,
parki berendezésitárgyakkarbantartása,
parki öntözővíz hálózat uzemeltetése,
Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartása,
Bányató szökőkút uzemeltetése,
egynyári virágok kiultetése,
kiszáradt fák kivágása;

intézményi zoldterÜletek fenntartásában [Motv. 1o.s (3) bekezdése' 13. $ (1)
bekezdés 6. és 8. pontja és 23. $ (5) bekezdés'ĺ0-11. pontja alapján]:
intézményi játszótéri eszközok ellenőrzése, szabványossági
felülvizsgálata, javítása,
fák ga|lyazása, csonkolása, kivágása,
síkosság mentesítő anyag biztosítása,
szállítás;

Az

.
.
.
.

o

A kornyezet-egészségügy területén [Mötv. 13. s (1) bekezdés 5. pontja alapján]:
onkormányzati kozterületek, parkok, játszóterek takarítása,
illegális szemét elszállítása,
kutyaürulék gyűjtők és kutyafuttatók uzemeltetése;
koztéri illemhely üzemeltetése

.
.
.
.

o

A helyi kornyezetvédelem területén [Mötv. 13. s (1) bekezdése 11. pontja alapján]:
avalgYűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére;
közterületek szépítésea lakosság bevonásával;
lakossági kerületszépítés(akciók);
lakossági komposztáláselősegítése;

.
o
.
.

A helyi foglalkoztatás [Mötv. 13. s (1) bekezdés 12. pontja alapján] és a terÜletén
hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitáciÓjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása terÜletén [Mötv. 13. s (1) bekezdés
10. pontja és 23. $ (5) bekezdés 12. pontja alapján]:

.
.
.

Közfoglalkoztatás,
közérdekű munkavégzés,
hajléktalanok foglalkoztatása;

3.2. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kőbánya lakossága

4
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1.

időszakĺa

4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása
A tétel megnevezése

tlőző év

VáItozás
+,- eFt

Tárgyév

Saját tőke
Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke C)
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értételésitartalék
Tevékenységeredmény
Céltarta!ék

367 323
64 000

388 81 6
64 000

+21 493
0

263 004

303 323

+40 319

40 319

21 493

-18 826

0

0

Kötelezettségek
Passzĺv időbeli el határolások
Források (passzívák } ĺ5sszesen

53 806
104 42

0
64 355

+10 549

72295

-28147

525 466

+3 895

5.

521 571

cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előzo év

MunkaÜgyi központ juttatása

27 344 991

8 522582

Cél szerinti juttatások összesen

27

34991

I522582

A

M

unkatiovi közoonttól ka

Tárgy év

támooatás részletezése

A KOKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft és a Budapest Főváros Kormányhivatala
MunkaügYiKozpontja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11.) a kÓvetkező HATÓsÁGl
szERzoDEsEKET kötötték 201 9 évre vonatkozóan.
1 9.02.28' szerződés szám a : 1 o 11 o l 26l aa1 61
Szerződésben szereplő osszeg 18 335 24a Ft.,25 fa álláskereső kozfoglalkoztatásból eredő
közfoglalkoztatási béréhezés az azt terhelő szociális hozzájárulási adÓhoz, ezen felul
közvetlen, - és anyagkoltséghez 1 613 920 Ft.
2018 évre beérkezett támogatás: 5 818 064 Ft.
2019 évre beérkezett támogatás 1787 830 Ft.
Közvetlen anyagkoltségre kapott összeg: 151 492 Ft.

1

5

. 2a

1

8.07'o

1

-2o
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2' 2019. 03. 0 1 -20 20.o2'29 . szerződés száma: 1 0 1 1 0/26/00 1 66
Szerződésben szereplő összeg 10.256.976 Ft., 10 fő álláskeresó közfoglalkoztatásból eredő
kozfoglalkoztatási béréhezés az azt terhelő szociális hozzĄárulási adóhoz, ezen felül
kozvetlen, - és anyagköltséghez 786.800 Ft.
2019 évre beérkezett támogatás: 9 094 291 Ft'
0 Ft.
Közvetlen anyagkoltségre kapott összeg:

3.A Kormány a kozfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szőlő 375l2a1a. (Xll. 31.)
Korm. rendelet, valamint a kozfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról szőli 170ĺ2011' (Vlll. 24.) Korm. rendelet mÓdosításáról intézkedő
2o3l2o19. (Vlll.23) Korm. rendeletben döntött a közfoglalkoztatottak részérenyújtandó

koztatást osztonző támo gatásról.
A módosítás értelmébenazok a közfoglalkoztatottak, akik megfelelnek a jogszabályban
foglalt feltételeknek, egyszeri, egyosszegű foglalkoztatást Ösztönző támogatásra jogosultak.
egysze ri fog

la

l

A 2019 évben kapott támogatások havonta
MunkaÜgyi közp. támogatás

Hónap
lanuar
február
Kozvetlen anvao
március
április
máius
lunrus
iúlius
auousztus
eovszeri támooatás
szeptember
október
november
december

876
911
151
407
603
621

804714

687 364
640 461
708 263

672238

338'188
308 307

I522582

tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban)'
Meqnevezés
Tiszteletdíi
Járulékai
Összesen

6

326

812
485
791 102

Összesen

6. Vezető

757
073
492

Előző év

2 040 000
397 800
2 437 800

Tárov év
2 040 000
377 440
2 417 404

Eltérés+_ Ft
0
-20 400
-20 400
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Az ügyvezető részérekifizetett juttatások (Ft-ban)
Megnevezés
Munkabér
Jutalom
Béren kĺvuli kp jutt.

Előző év

Etkezési utalvány,
szépkártva
Eletbiztosítás
Munkabér Járulékai
Ruhapénz
Osszesen

7.

Eltérés+_ Ft

Tárqy év

9 795 455
2 940 000
86 082

6 000 000
0
0

-3 795 455
-2 940 000
-86 082

39 200

180 000

+140 800

70
2 467
61
15 459

000

-70
-1 357
+366
-7 741

0
1 110 000
427 926
7 717 926

032

570
339

000
032
356
413

.Közhasznú jogállás megállapításához sztikséges mutatók

Alapadatok (eFt)

Előző év(1)

A' Vezető tisztségvi se lőkne k nyújtott j uttatás
B. Eves összes bevétel

Tárgy év(2)

15 459

7 718

801 329

943 671

727 543

915 826

Ebből

C. A szja megh. részénekaz adőzi rendelkezése szerinti

felh. szóló 't996. évi CXXV|. tv. alapján átutalt összeg
D. Kozszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás
F.

Az EU strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból

nyújtott támogatás

G' Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F+))
H. Összes ráfordítás (Kiadás)

73 786

27 845

761 010

922 178

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

416 464

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

761 010

47 603

462064
922 178
21 493

0

0

Adizott eredmény
L. a szervezet munkájában kozremĹjkodő közérdekű
onkéntes tevékenységet végző személyek száma
K.

Erőforrás ellátottsági

m

utató

Mutató teljesítése
rgen

Ectv.32 S (4) a) ((81+B.2)12>1.000.000, -Ft)

X

Ectv.32.$ (a) b) (K1+K2>=0)

x

7

nem
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Ectv. 32 S (4) c)

(l

1 +

l2-A 1 -42) I (H1+ H2) >=0,25)

X

Mutató teljesítése

Társadalmi ellátottság mutató

nem ért

Ectv.32. S (5) a) ((C1+92;71G1+G2)>=0,02)
Ectv.32 S (5) b) ((J1+.12y1X1+H2)>-0,05)
Ectv.32.$ (5) c) ((L1+L2)ĺ2=10 tő)

X

nem ért.

Budapest, 2020. március 25

/*íu

8

nem ért
nem ért

FÜGGETLEN KÖNYvvIZSGÁLÓI

JELENTES

ł rornnľ

Kőbányai Keľületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-pľofit Ktizhasznú
Korlátolt Fólelősségíĺ Táľsaság Tulajdonosának és Feliigyelő Bizottságának

Vélemény

és Településüzęmeltetési Non-pľofit
Kozhasznú Koľlátolt Felelosségű Táľsaság (székhelye: 1 l02 Budapest, Basa utca 1.,
Elvégeztem a

roĺ<pRľ Kőbányai

Kerületgondnoksági

2019. évi
cégjegyzékszáma: 0l * 09 _ 8qggo:, adőszáma: 14324130-242) (''a Társaság'')
beszámoló
a2019.
évęs
egyszerűsített
amely
.gí';;ĺ'ĺtettévęs beszámolÓjának könyvvizsgálattú,
_
foľľások
egyező
és
melyben az eszközök
december 31-i foľdulinapra készítettmértegből
_,
időponttal
végiisszege 525.466 E Ft, az adózott eľedméńy 21,493 F'. Ft nyeľeség és aZ.ugyanezen
jelentős
politika
a
számy\tęli
valamint
véiződő"iizleti évre vonatkozó ęľedménykimutatásból,
e|emeinek összefoglalását i s tartalmazo kiegészítomęl léklętbo l ál l.
a
Véleményemszerint a mellékelt egyszeľűsítętt éves bęszámolÓ megbízható és valós képet ad
ezęĺ
valamint
az
Társaság 20t9. dęcembeľ 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi heIyzetéľől,
időpontřal végződő üzlęti évrę vonatkozó jovédehi helyzetéről a Magyaľoľszágon hatályos, a
töľvény'')'
számvitęlrot sżolo 2000. évi C' torvénnyel osszhangban (a továbbiakban: ,,számviteli

A vélemény alapja
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal osszhangban és a
jogszabtiyok alapján
_
konýwizsgálatľa vonatkozó - Magyaľoľszágon hatályos torvények és eąé!
jelentésem ,,A
lęĺľását
hajtôttam uégr.' Ezęn standardok éľtelméběnfennálló felelosségem bővebb
kďnywizsgáĹó egyszertísített éves bęszámoló konywizsgáIatáért való felelossége" szakasza
talÍa|mazza.

jogszabályokban és a Magyaľ
Fiiggetlen vagyok a társaságtól a vorratkozo,Magyarországon hatályos
(etikai)
szabćiya|ról és a fegyelmi
Kďn"yvvizsgaĺói ra.ara '' Á könyvvizsgálói hivatás magataľtási
a
eljárasľól šzolo szabályz'ata"-bań, ualamint az ęzękben nęm ręndezett kéľdésektękintętében
(az
N;mzetközi Etikai Standaľdok Testülete által kiadott ,,Konywizsgálók Etikai Kódexe''-ben
további
szereplő
noľmákban
IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfele\ęk az ugyanezen
etikai elóírásoknak is'

Meggyőzodésem, hogy az á|talam megszęrzeÍt könywizsgálati
alapot nyújt véleményemhez.

bizonyítékelegendő és megfelelő

Egyéb infoľmációk: A közhasznrĺsági melléklet

rorpRľ Kobányai

Kerületgondnoksági és Településüzęmeltętési Nonprofii Kozhasznú Korlátolt Felelosségű Társaság 2019. évi közhasznúsági męllékletébol állnak' A
vonatkozó
vezetés felelos akizhasznťlsági mellékletneĺ< uĺsolzol l. (XII.30.) Kormányręndelet
A filggetlen konyvvizsgálrőijelentésem,,Vélemény''
ęlőíľásaival összhangban törté;o elkészítéséér1.

Äz egyéb információk

a

ł^

az egyszerusĺtett éves beszámolÓľa adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági
męllékletľe, és a kbzhasznúsági mellékletre vonatkozÓan nem bocsátok ki semmilyen formájú
sza|<aszában

bizonyosságot nyújtó kovetkeztętést'
éves beszámoló általam végzett könyvvizsgtllaÍával kapcsolatban az én
felelośségemakozhaszn'lsági melléklet átolvasása és ęnnek során annak méľlegelése,hogy a
közhasznúsági mellékletben foglatt egyéb információk lényegesen ęllentmondanak'e az
egyszeľűsített éves bęszámolÓnak vagy a konyvvizsgálat során szerzett ismęľeteimnek, vagy
e[yébkéntúgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.Ha az elvégzett munkám
aĹápjánaľľa á kovetkeztetéśręjutok, hogy a kozhasznlisági melléklet lényeges hibás állítást
brtálmaz, kötelességem eľľől és a hibás állítás jellegéľőljelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs

Äz egyszerűsített

jelentenivalóm'

A vezetés és az iľányítással meglrízott személyek felelőssége az egyszerusített éves beszámolóéľt
vęzetés fęlelős az egyszerusítętt évęs bęszámolónak a számviteli toľvénnyel összhangban töfténő
valamint az olyan bęlső kontľolléľt,
és a valós bemutatás kovetelményének megfelelo elkészítéséért,
az akáĺ csalásból, akáľ hibából
váljon
amelyet a vezetés sztikségesnek taľt ahhoz, hogy lehetővé
ered6 lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves bęszámo1ó elkészítése.

A

Az

egyszerűsítętt évęs bęszámolÓ ęlkészítésęsorán a vezętés felelős azért, hogy felmérje a
Társašágnak a vállalkozás folytatására való képességétés aZ adott helyzetnek megfelelően
közzéE|gye a vźĺ||a\kozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
vállalkoz-ás folytatásának ęlvén alapuló egyszerusített évęs beszámoli összęállításáért. A vęzetésnek
a vźłI]alkozásiolytatásának ęIvébđlkell kiindulnia, ha ennek az ęlvnęk az érvényesülésétęltérő
ľęnde1kezés nęm akadályozza, illetve aválla\kozási tęvékęnység folytatásának ellęntmondő tényezó,
körülmény nęm áll fęnn'

Az

irányitással megbízott szęmélyek felelosęk
feliigyeletééľt.

a Táľsaság pénzügyi bęszámolási folyamatának

A kiinywizsgáló egyszerűsített éves beszámoló ktinyvvizsgźůatáértvaló felelőssége
könywizsgálaÍ során célom kello bizonyosságot szęręzni arról, hogy aZ ęgyszęÍiísítettéves
nem tartalm az a|<ár osalásból, al<áľ hibából ęredő lényeges hibás állítást, valamint
beszámoli
"gé'r"
az, hogy.nn-.L a1apján a véleményemettartalmazó firggetlen könyvvizsgtńo|jelentést bocsássak ki.
A kęlřő bizonyossag magas fokú bizonyosság, de nem garanc\a aľľa,hogy a Magyar Nemzeti
Könywizsgetďti staňĺaľdót<tal osszhangban elvégzett konyvvizsgálat mindig feltáľja az egyébként
Iétežó lényiges hibás állítást' A hibás állítások ęrędhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek
minőstilnek, ha ésszeľűlęhet aZ a vára!<ozäs, hogy ezęk onmagukban vagy együttesen
gazdasćĺgi
befolyásolh,atjá1< a felhasználók adott egyszeľűsített éves beszámoló alapján meghozott

A

döntésęit,

A

Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgáIat egésze során. szakmai

megítéléstalkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fęnn.

W

Továbbá:
_ Azonosítom és felmé ręm aZ egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akáľ hibából eredo
lényeges hibás állításainal< a koc|<ázatait, kialal<ítom és végľehajtom az ęZęn kockázatok

kęzęlěsére alkalmas konyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő
könyvvizsgálati bizonyítékot szęľzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő
lénýeges tiuas atlĺtas fęl nem tárásának a|<ockázaÍa nagyobb, mint a hibából eľedőé, mivel a
.'uia' magában foglalhat osszejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll ťelülírását.

- Megismerem a konyvvizsgálat szempontjából ľęleváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyán konywizsgálati eljáľásokat tęrvęzzęk meg, amelyek az adott köľülmények között
mlgfelelőek, de nem azéit, hogy a Társaság belső kontľolljának hatékonyságára vonatkozőan
véleményt ny ilvánítsak.

- Éľtékelęma vęzetés által alkalm azotÍ számviteli politika megfelelőségét és a vęzďés áItaI
készített számviteli becslésel< és l<apcsoló do kozzététęlek ésszerűségét'

- Kovetkęztetést vonok lę arľól, hogy helyénvalÓ-e a vęzetés ľészéľőla vállalkozás
folytatásának ęlvén alapuló egyszeľűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a
měgszerzett könyvvizs gáIati bizonyíték alapján aľľÓl, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság
olyän eseményei<kel vagy feltételekkęl kapcsolatban' amelyek jelentős kétségetvethetnek fel

a Ťáľsaság váilalkozás iolytatásáľa való képességétilletően. Amennyiben azt a követkęztetést
Vonom Ie, nogy lényeges bizoĺrytalanság áll fenn' fllggetlen konyvvizsgá|oijelentésemben fel
kęll hívnom u ĺgy.i.n"t az egyszerusített évęs beszámolÓban lévo kapcsolódó kozzététęlekre,

vagy ha a koziétetęlek e tekintetben nem megfelęloęk, minósítenęm kell véleményemet'
Kovętkeztetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett
alapulnak. Jovőbęli események vagy fęltételek azonban
könyvvizsgálati bizonyítéřđn
okozhatjáŕ azt,hogy a Táľsaság nem tudja aváIIaIkozźlst folytatni.

és tartalmtł,
- ÉrtékelemaZ egyszęÍűsítettéves bęszámoló átfogó bęmutatását, felépítését
azt
belęéľtvea kiegiszíto męllékletben tett kozzétételeket' valamint éľtékelem is, hogy az
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az a|apul szolgáló ügyletek és eseményęk valós
bemutatása.

-

hozom - egyéb kéľdésękmellett - a
könyvvi)sg tilat tęrvězętt hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértvę a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom soľán általam
azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek'

Äz irányítással megbízott személyek tudomásáľa
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Telj ességi nyilatkozat
Vaľga Eszteľ Ágnes könywizsg áićl ľészére

A jelen

teĘességi nyilatkozat

a xorBRľ Kőbányai

KerĹiletgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-proÍit Kozhasznú Korlátolt FelelősségÍĺTársaság (székhelye. II07
Budapest, Basa utca l. cégegyzékszźlma'.01_ 09 _ 898.803, adőszäma: 14324130 _ 2 - 42)

2019. december 3l-i éves beszámolójának (a méľleg,az eľedménykimutatás és a kiegészítő
melléklet és közhasznúsági melléklet, együtt: ,,a pénzigyi kimutatások'') onok źital elvégzett
konywizsgíiatźlval kapcsolatosan készült, amely konywizsgálatnak az a célja, hogy véleményt
nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C.
törvénnyel ('' a Számviteli torvény'') osszhangban.

Elvégezve minđaztaz informílciókérést, amelyet szĺikségesnektaľtottunk a nyilatkozatunk
megadásához legjobb tudomásunk és meggyóződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat'.
Pénzügyĺ kimutatások
1' Tisztában vagyunk azzal, hogy a konywizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy

a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel
tartaznak a pénzigyi kimutatásoknak a vonatkozo pénzigyi beszámolási keretelvekkel
osszhangban torténő elkészítéséért,
beleéľtve, ahol releváns, azok valós bemutatását.

2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és műkodtetése, amelyet a vezętés és az
irányítással megbizott személyek szükségesnekhatároznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye
olyan pénzigyi kimutatások készítését,amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából
eľedő lényeges hibás állítást.

3. Teljesítettúk a könywizsgálati megbizźlsi szerződésben rögzitetett kötelezettségeinket,

amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzugyi kimutatások Számviteli torvénnyel
osszhangban torténő elkészítéseés bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénnlgyi
kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A számviteli becslések készítésesoľán' beleértve a valós értékenértékelteket, az źl]^talunk
alkalmazatt j el entő s fel tétel ezé sek é s sz eniek.

4.

5. A kapcsolt felek kozötti viszonyok és ügyletek elszámolása és kozzététele a Számviteli
torvénnyel osszhangban tortént.
6.Elvégeztunk minden olyan módosítást, amely

mérleg fordulónapja utáni idószakban tortént
események miatt a pénzngyi kimutatások tekintetéb enkĺigazitá,st igényelt.
a

A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révénmegfelelően kezeli a csalás, hamisítás
kocktzatát.
7.

8. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tarüoztsről vagy kovetelésről, amely
j el

entősen

b

efoly ásol ná a cégünk

p énzugy i

hely zetét.

9. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesítettigények, amik az ügyvédünk
véleménye szerint érvényesíthetőklennének'
10.

A számviteli nyilvántartás, ami apénzugyi infoľmáció

alapja, pontosan és megbízhatőan,

megfelelő részletességgelttikrozi a cégünknek az ügyleteit.
11. A cégünk megťelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett,
azokat a kozolt jelzźllogon kívül egyéb zźłlognem terheli.

12. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítésesetén
l

ényegesen b efoly ásoln ák a

p

énzngyi kimutatásokat.

A pénzügyi kockäzati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkľaés politikáinkra
vonatkozó információkat a Számviteli torvénnyel osszhangban megfelelően bemutattuk az
13.

uzletijelentésben'

fel olyan jelentős kérdések,amelyek szükségessétennék az elóző időszaki
hibák korrigálásának kĺilon (harmadik) oszlopban torténő megjelenítéséta ttłrgyidőszaki
14. Nem meľültek

pénzngyi kimutatásokb an.
15.

A kovetkezőket megfelelően közzétettük

a

kiegészítő mellékletben a Számviteli torvénnyel

osszhangban:

o a Számviteli törvény źital e\őirt, bvábbá aTźtrsasźęvagyoni, pénzügyi és jovedelmi
helyzetéróI szóló megbizhato és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére
toľténő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magy artlzatokat
o a Társaság számviteli politikájának meghatáľozó elemeit és azok ttrgyévi vźĺl.tozźtsźlt,
a v ćlltozás eredményre gyakoľolt hatását'
o

A mérlegen kívtili tételeket, azok jellegét,kockźuatait.

16. Megfelelően kozzétettrik a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vaąy
korulményeket, amelyek jelentós kétségetvethetnek fel a Társaság vállalkoztłs fo|ytatására való
képességévelkapcsolatban, valamint ezen események vagy kortilmények kezelésével
kapcsolatos tęrveinket.
Teljes mértékbenkozzétetttik azokat a lényeges bizonyta\anságokat, amelyek jelentős kétséget
vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességévelkapcsolatban.

A ľendelkezésľe bocsátott infoľmáció
1' Megadtuk Önoknek az alźĺbbiakat.

o valamennyi infoľmációt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint
egyéb anyagokat, amelyek relevánsak apénzugyi kimutatások elkészítéseés bemutatása

szempontjából
o a további infoľmációkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint
o a korlátlan hozzáférést a gazdźłlkodóegységnéllévő személyekhez.

2' Yalamennyi ügylet
p énzugy i ki

ľögzítése megtörtént

a

szttmviteli nyilvántartásokban, és azokat a

mutatások ttĺkrozi k.

3. Kozoltük Önokkel, hogy megítélésünkszeľint mekkora annak kockazata, hogy a pénzügyi
ki mutatások csal ás kovetkeztéb en ény ege s hib ás á1 l ításokat tartalmaznak.
1

4. Közolttik onokkel a Társaságot éľintő, az altńbiakban felsoroltak részvételéveleĺkovetett
csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:

o Vezetés
o a belső ellenőľzésben fontos szerepet jtfiszó munkatársak, vagy
o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lęhetett apénz.jrgyi kimutatásokĺa.
5. Kozoltĺink onokkel minden információt bármely, a Táľsaság pénzugyi kimutatásait érintő,
munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabíńyozok vagy mások által tett, csalásra
vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.
6. Kozoltĺink Önöl'kel minden ismert torvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg
nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.

7. Kozoltĺik onökkel, hogy melyek a Táľsaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt
felek koai viszonyokat és ügyleteket' amelyekĺől tudomásunk van.
8.

Kozolttik Önökkel

a belső ellenőrzés minden hiányosságát,

9. Az alźhbi ügyletekkel

amelyekĺől tudomásunk van'

kapcsolatban minden információt

bocsátottunk:

az Önok

rendelkezésére

a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és kovetelések,
beleértve az értékesítést,beszetzéseket, átutalásokat, hiteleke't, |iz\ng és garancia
megállapodásokat;

b)

Pénzintézetekkelkotott megállapodások, beleértve

a

pénzeszkozok egyenlegével

kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
c) Korább an

el

adott eśzkozokvi sszavásá rlásźĺra irányul ó

m egáll ap

odások.

10. Kozoltĺik Önokkel az osszes, mind azáltalunk' mind azellenünk indított peľes eljáľásokban
érintett felek nevét, a peľ tárgytlt, a perelt osszeg nagyságźú,illetve a kozeljovőben várhatóan
felmęnilő peręs ügyeket. F;zek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és
kozzétetÍika v on atkoz o p énnlgyi b e sz ám ol ási keretel vekkel ö s szhan gb an.

Nincs olyan tervtink vagy szźndékunk,amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely
lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét'
11.
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